
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: školství, kultur a soortu dne: 26.04.2021

Název bodu jednání:
Cena města Příbrami — nominace

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 06.04.2021

Text usnesení RM:

R.usn.č.281/2021
Rada 1. bere na vědomí

návrh na udělení Ceny města Příbrami.

II. u k | á d á
OW zařadit tento název materiálu do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne

26.4.2021.

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usnesení:

ZMschvaluje X neschvaluje
udělení Ceny města Příbrami v roce 2021 těmto osobnostem:

Důvodová zpráva:
Odbor školství, kultury a sportu (dále jen „OŠKS") předkládá radě města, resp. zastupitelstvu města

návrh na udělení Ceny města Příbrami.

Vsouladu s ustanovením š 36 odst, 2 a 5 84 odst. 2, písmena !) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, a usnesením č. 435/2020/ZM byl Zastupitelstvem města Příbram

dne 14.09.2020 schválen statut Ceny města Příbrami (dále jen „statuť'). Cena města Příbrami je

oceněním udělovaným za výrazný přínos k rozvoji města Příbrami a regionu a může být udělena

jednotlivcům, právnickým osobám či kolektivům ve městě Příbram působícím, kteří se v Příbrami

narodili či zde část svého života žili, případně i dalším občanům, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj a

popularizaci města Příbram v České republice a zahraničí. Cena města Příbrami je udělována

zpravidla jednou ročně, vjednom kalendářním roce může být udělena i více osobám a může být

udělena „in memoriam".

Na podzim 2020 byla informace o Ceně města Příbrami propagovaná na webových stránkách a

sociálních sítích města a v měsíčníku Kahan. Od 01.11. do 31.12.2020 měla příbramská veřejnost

možnost podávat návrhy na qcenění, a to prostřednictvlm online formuláře na webu města, e-mailem,

příp. přímo na podatelně MěU Příbram. Do hlasovani se zapojilo více než osmdesát občanů. Několik

návrhů bylo podáno odbornými komisemi rady města.

V souladu se statutem jmenoval starosta města pracovni skupinu ve složení: PhDr. Daniel Doležal

(ředitel Státního oblastního archivu v Praze, předseda pracovni skypiny) Irena Karpíšková (ředitelka

Okresní hospodářské komory Pribram), Mgr. Barbora Vacková (MěU Příbram, Odbor sociálních věcí a

zdravotnictví), Mgr. Jan Pechlák (bývalý ředitel ZŠ Březové Hory) a Ing. Petr Vašina (hudebník),

Pracovní skupina se seznámila s návrhy občanů a na svém jednání dne 03.022021 vybrala tyto

kandidáty na ocenění:

Antonín Dvořák |||.

Hana Ročňáková

PaedDr. Josef Velfl

Pracovní skupina doporučuje radě města, resp. zastupitelstvu města schválit na Cenu města Příbrami

v roce 2021 všechny tři nominované osobnosti.



Cena města Příbrami bude oceněným osobnostem předána na závěrečném koncertě Hudebního

festivalu Antonína Dvořáka dne 08.06.2021, nebo při jiné slavnostní příležitosti vprůběhu roku

2021.Laureáti obdrží skleněnou trofej vyrobenou firmou Preciosa a pamětní list, Sjejich životem a

dílem bude příbramská veřejnost seznámena prostřednictvím měsíčníku Kahan, přlpadně i dalších

médií.

Příloha: Zápis z jednání pracovní skupiny



Pracovní skupina Ceny města Příbrami

Zápis z jednání dne 03.02.2021

Účast: Mgr. Jan Konvalinka, Mgr. Zorka Brožíková, PhDr. Daniel Doležal (předseda pracovní skupiny), Mgr. Barbora

Vacková, Irena Karpíšková, Mgr. Jan Pechlák, Ing. Petr Vašina

Hosté: Ing. Lea Enenkelová (vedoucí OŠKS), Eva Švehlová (tisková mluvčí)

Koordinátor: Dagmar Janoušková

Program jednání:

1. Uvítání a představení členů pracovní skupiny

2. Časový harmonogram Ceny města Příbrami

3. Diskuze o způsobu výběru kandidátů, osobnostní profil kandidáta

4. Hlasování

5. Závěr

ad1) Na začátku jednání starosta města Mgr. Jan Konvalinka poděkoval přítomným za to, že přijali místo v pracovní

skupině a věnovali svůj čas výběru kandidáta či kandidátů na Cenu města Příbrami. Každý ze členů skupiny

reprezentuje konkrétní oblast života ve městě: PhDr, Daniel Doležal (historie regionu), Mgr. Barbora Vacková (sociální

oblast a zdravotnictví), Irena Karpíšková (Okresní hospodářská komora), Mgr. Jan Pechlák (školství a sport), Ing. Petr

Vašina (kultura, spolkový život ve městě).

adz) Ing. Enenkelová seznámila přítomné s časovým harmonogramem udílení Ceny města Příbrami: únor —jednání

pracovní skupiny, březen — návrh pracovní skupiny bude předložen radě města, duben — zastupitelstvo města projedná

doporučenl rady města, květen — představení oceněných v měsíčníku Kahan a prostřednictvím sociálních sítí města

Příbram, červen — předání ocenění.

Ing. Enenkelová informovala o podobě ceny, kterou vyrobí fa Preciosa, s. r. 0.. Jedná se o křišťálovou trofej s vyrytým

znakem města a nápisem Cena města Příbramí. V roce 2021 bude vyrobeno 15 ks trofeje. Ocenění obdrží také Pamětní

list, jehož výrobu zajistí p. Stanislav Trokšiar.

ad3) Před samotným hlasováním pracovní skupina upřesnila kritéria, která budou zvažována při výběru kandidátů na

ocenění. Pracovní skupina se shodla, že v roce 2021 doporučí radě, resp. zastupitelstvu města, ocenit tři osobnosti,

přičemž v příštích letech by bylo vhodné ocenit vždyjednu osobnost. V souladu se statutem ceny může být během roku

cena udělena i mimořádné — ve zvláště významných případech. Členové pracovní skupiny se shodli, že kandidátem na

ocenění by měla být osobnost přesahující příbramský region, která významným způsobem přispěla ke zvýšení

povědomí o městě Příbram, a také osoby, které toho mnoho vykonaly pro občany města.

Ad4) Členové pracovní skupiny diskutovali o jednotlivých kandidátech. Na základě společného konsensu byly na

udělení Ceny města Příbrami pro rok 2021 vybrány tyto osobnosti: Antonín Dvořák |||., Hana Ročňáková, PaedDr. Josef

Velfl. Návrh pracovní skupiny bude předložen radě města v březnu 2021.

ad5) Zápis ojednání pracovní skupiny bude přílohou materiálu pro jednání rady, resp. zastupitelstva města. 0

rozhodnutí zastupitelstva města bude oceněné osobnosti informovat Odbor školství, kultury a sportu, který s nimi

dohodne i další postup. Veřejnost bude informována prostřednictvím měsíčníku Kahan a sociálních sítí. Termín předání

oceněníje naplánován na 08.06.2021 při příležitosti závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Na

koncert budou pozváni také členové pracovní skupiny.

Příštijednání pracovní skupiny se uskuteční v Iednulúnoru 2022, případně dle potřeby.

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.

Souhlasí: PhDr. Daniel Doležal, v. r.

V Příbrami dne 05.02.2021


